
 

 
 

Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior” 

Titlu proiect : Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de 

informare şi documentare – EduFor Competence! 

Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193 

 

A4. Dezvoltarea de curriculum, prin introducerea în cadrul programelor universitare de licenţă a 

cursurilor facultative „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală” şi „Teoria şi practica 

editării” 

 

 

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR 

PARTICIPANŢILOR LA SESIUNILE DE COMUNICĂRI 

ȘTIINȚIFICE PENTRU GRUPUL ȚINTĂ CARE A ABSOLVIT 

CURSURILE FACULTATIVE „Ştiinţa informarii şi 

documentării în cultura digitală şi „Teoria şi practica editării” în 

cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/142193  

 

I. PREAMBUL 

Prin proiectul „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în 

activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!”, POSDRU 156/1.2/G/142193, 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 2013,  Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti, în parteneriat cu 

Universitatea din Bucureşti, asigură extinderea oportunităţilor de învăţare şi dezvoltare a culturii 

informaţionale prin desfăşurarea cursurilor facultative: „Ştiinţa informării şi documentării în 

cultura digitală” şi „Teoria şi practica editării” pentru 260 studenţi din ciclul de studii de licenţă, 

anii I, respectiv II. 
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Proiectul are următoarele obiective specifice: 

1. Creşterea calităţii procesului educaţional prin adaptarea, dezvoltarea curriculei 

universitare dedicate accesului şi utilizării de către 260 studenţi a resurselor 

infodocumentare; Aceste resurse vor fi puse la dispoziţia studenţilor şi prin 

intermediul a două cursuri ce vor fi dezvoltate prin intermediul proiectului. 

2. Îmbunătăţirea programelor de licenţă şi de masterat prin furnizarea programelor de 

formare adresate unui număr de 25 cadre didactice universitare (personal implicat în 

dezvoltarea programelor de studii universitare); 

3. Stimularea dezvoltării unei cariere în cercetare şi promovarea antreprenoriatului, prin 

dezvoltarea a trei reţele „universităţi - institute/centre de cercetare - companii”.  

 

În cadrul Cererii de finanţare, anexă la Contractul de finanţare, este prevăzută organizarea 

şi desfăşurarea a două sesiuni de comunicări ştiinţifice după finalizarea fiecărui curs facultativ.  

În cadrul acestor evenimente se vor acorda premii ȋn valoare de 500 lei/student pentru 

cele mai bune 26 lucrari ȋnscrise şi prezentate.  

Acordarea subvenţiilor este specificată în Ghidul solicitantului, Condiţii specifice Cererea 

de propuneri de proiecte156, iunie 2013 în cadrul „Listei categoriilor şi subcategoriilor de 

cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propunere de proiecte”, cap. 7. Subvenţii (ajutoare, 

premii) şi burse, 7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) acordate pentru studenţi.  

 

Cele două evenimente se vor organiza şi desfăşura astfel: 

 Prima sesiune de comunicări se va desfăşura după finalizarea cursului facultativ 

„Ştiinţa informării şi comunicării ȋn cultura digitală”. Grupul ţintă căruia i se 

adresează este format din studenţii anului I ai Beneficiarului – Universitatea 

„Politehnica” din Bucureşti care au absolvit acest curs. 

 A doua sesiune de comunicări se va desfăşura după finalizarea cursului facultativ 

„Teoria şi practica editării”. Grupul ţintă căruia i se adresează este format din 

studenţii anului II ai Beneficiarului – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti  şi 

ai Partenerului naţional – Universitatea din Bucureşti care au absolvit acest curs. 

 

 

II. ETAPELE ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A PREMIILOR 

 

 

 În  vederea informării  studenţilor din grupul tintă  cu privire la organizarea sesiunilor de 

comunicări ştiinţifice vor fi întreprinse la nivelul proiectului următoarele acţiuni: 
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-  se va publica pe pe site-ul proiectului (http://www.eduforcompetence.upb.ro) un anunţ 

referitor la perioada de desfăşurare şi condiţiile de participare; 

- se va publica tematica fiecărei sesiuni de comunicări ştiinţifice, ce vor fi organizate atât la 

nivelul  Beneficiarului - UPB cât şi la nivelul Partenerului 1 – UB; 

- se posta pe site-ul proiectului mai sus menţionat structura lucrării şi informaţiile necesare 

pentru elaborarea lucrării; 

-  se va fi afişa şi publica calendarul de desfăşurare a fiecărei sesiuni de comunicări 

ştiinţifice. 

 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Acordarea premiilor se va realiza numai pentru persoanele care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

1. Fac parte din grupul ţintă al proiectului:  

- studenţi în anul I, ciclul de studii de licenţă din Universitatea 

„POLITEHNICA” din Bucureşti care au absolvit cursurile „Stiinţa informării 

şi comunicării ȋn cultura digitală”;  

- studenţi ȋn anul al-II-lea, studii de licenţă din Universitatea din Bucureşti şi 

Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti care au absolvit cursul „Teoria 

şi practica editării”.  

2. Au transmis lucrările conform calendarului de desfăşurare a fiecărei sesiuni de 

manifestări ştiinţifice. 

 

 

CRITERIILE DE SELECŢIE A LUCRĂRILOR  CE VOR FI PREMIATE 

  

1. Candidaţii vor depune lucrarea, la sediul proiectului menţionat în anunţ, pe suport hârtie, 

conform calendarului de desfăşurare a evenimentului. 

2. Comisia de evaluare a lucrărilor va examina lucrările depuse de studenţii din grupul ţintă 

după următoarele criterii: 

- încadrarea lucrării transmise în  tematica propusă – 40 puncte;  

- respectarea formatului de prezentare : număr minim/maxim de pagini, 

margini, tipul fontului, poziţionare ȋn pagină, titlu, autor, afiliere, paragrafe 

din text, capitole, subcapitole, figuri, tipul de bibliografie indicat şi 

evidenţierea referinţelor bibliografice, etc – 20 puncte;  

- calitatea conţinutului lucrărilor – 40 puncte.  

3. Afişarea rezultatelor preliminare obţinute de fiecare candidat în urma evaluării lucrărilor.  

http://www.eduforcompetence.upb.ro/
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4. Fiecare lucrare care a obţinut un punctaj de minim 70 puncte va fi prezentată (în format 

Power Point) de către candidat în ziua desfăşurării evenimentului. 

5.  Punctajul final va fi acordat pe baza următoarelor criterii: 

- conţinut lucrare 60%; 

- prezentare lucrare în faţa comisiei 40%. 

6.  Afişarea rezultatelor în urma desfăşurării evenimentului  

7. Se va aloca o perioadă pentru primirea şi soluţionarea eventualelor contestaţii, conform 

calendarului de desfăşurare propus; 

8. Afişarea rezultatelor finale ( a lucrărilor ce vor fi premiate). 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR DE EVALUARE A LUCRĂRILOR 

  Comisiile de evaluare a lucrărilor studenţilor în vederea acordării premiilor vor avea 

următoarea componenţă:  

 Pentru sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată după finalizarea cursului 

facultativ „Stiinţa informării şi documentării ȋn cultura digitală” ;  

 

Preşedinte: Albu Cristina  

Membrii:   Pistol Niculina 

 Predescu Florentina Carmen  

                  Stănculeanu Florin 

Secretar:    Dobre Laura 

 

În cazul în care din motive întemeiate unul din membrii Comisiei de evaluare a lucrărilor 

studenţilor în vederea acordării premiilor mentionaţi mai sus nu este disponibil acesta va putea  

fi înlocuit cu una din următoarele persoane: 

Membrii de rezervă ai Comisiei de evaluare a lucrărilor studenţilor în vederea acordării 

premiilor  

Chiţoiu Mihai 

Ignat Nicoleta  

 

 Pentru sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată după finalizarea cursului facultativ 

„Teoria şi practica editării” ;  

 

Preşedinte: Albu Cristina  

Membrii:   Banciu Doina 

 Erich Agnes 
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                  Vârgolici Niculina 

Secretar:    Moisescu Iustina 

 

În cazul în care din motive întemeiate unul din membrii Comisiei de evaluare a lucrărilor 

studenţilor în vederea acordării premiilor mentionaţi mai sus nu este disponibil acesta va putea  

fi înlocuit cu una din următoarele persoane: 

    

    Stan Neculina 

    Ciortan Cristian 

 

 

ACORDAREA PREMIILOR 

 

Acordarea premiilor se va face în urma realizării următoarelor documente: 

1. procesul verbal al Comisiei de evaluare a lucrărilor studenţilor în vederea acordării 

premiilor prin care se evidenţiază câştigătorii; 

2.  decizia reprezentantului legal al beneficiarului, respectiv al partenerului 1 de 

acordare a premiilor, inclusiv anexa la aceasta care va include numele persoanelor 

care vor beneficia de premiu, codul IBAN şi suma prevăzută prin bugetul proiectului 

spre a fi alocată. 

 

IV. INFORMARE 

Listele cu persoanele care vor primi premii vor fi afişate la sediul proiectului, atât la 

beneficiar cât şi la partenerul naţional. 

 

V. PREVEDERI FINALE 

Premierea se va realiza pentru maxim 10% dintre studenții care finalizează cele două 

tipuri de cursuri  ( maxim 26 studenţi din grupul ţintă) astfel: 

- maxim 10% vor fi acordate pe baza prevederilor prezentei metodologii 

studențiilor de la Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti,  care au 

finalizat cursul „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală” și au 

participat și obtinut acest premiu la sesiunea de comunicări organizată la 

nivelul proiectului conform procesului verbal al comisiei de evaluare a 

lucrărilor. 

- maxim 10% vor fi acordate pe baza prevederilor prezentei metodologii la 

studentii de Beneficiar si Partener, care au finalizat cursul „Teoria şi 

practica editării” și au participat și obtinut acest premiu la sesiunea de 
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comunicări organizată la nivelul proiectului conform procesului verbal al 

comisiei de evaluare a lucrărilor. 

   

Prezenta procedură se aplică în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/142193, cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.  

 


